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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Allmänt 

I Tranemo kommun upprättas kommun-
/koncernövergripande budget- och verksamhetsupp-
följningar med ekonomiska prognoser i april samt 
augusti varje år. Tertialrapport/delårsbokslut upprättas 
per den sista augusti och omfattar ekonomisk översikt, 
resultat- och balansräkning samt prognos avseende 
årets ekonomiska utfall.  

Delårsbokslut 

Delårsbokslutet för kommunen omfattar perioden 
januari t o m augusti.  

I delårsbokslutet mäts inte det ekonomiska resultatet 
lika precist som i årsbokslutet, beroende på att periodi-
sering av kostnader och intäkter inte sker lika noggrant 
som i bokslutet för helåret. Ambitionen i delårsrappor-
terna är dock att betydande kostnads- och intäktspos-
ter ska redovisas på rätt redovisningsperiod. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m 
augusti uppgår till 12,4 mkr vilket kan ställas i relation 
till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår 
till 4,2 mkr. Det ekonomiska resultatet för motsvarande 
period förra året uppgick till 23,0 mkr. 

Soliditeten per den 31 augusti 2011 uppgår till 22 % 
vilket är en försämring med två procentenheter jämfört 
med augusti förra året. Orsaken till soliditetsförsäm-
ringen är att det egna kapitalet är lägre än förra året. 
Balansomslutningen är cirka 33 mkr högre än augusti 
2010.  

Låneskulden är 60 mkr högre jämfört med augusti 
2010.  

Ekonomiskt resultat 

I årets andra ekonomiska prognos för kommunen, per 
2011-08-31, prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 
2011 uppgående till +3,3 mkr (koncernen: +6,5 mkr). 

Det prognostiserade ekonomiska resultatet inkluderar 
samtliga pensionskostnader, det vill säga även föränd-
ringen av den tidigare ansvarsförbindelsen redovisas 
över såväl resultat- som balansräkning. Tranemo 
kommun redovisar sedan 2005, i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige, samtliga pensionsåtaganden som 
avsättning i balansräkningen. 

Budgetavvikelsen för kommunen uppgår till -0,9 mkr - 
årets ekonomiska resultat är budgeterat till 4,2 mkr. 
Utfallet för verksamheterna prognostiseras innebära 
11,2 mkr högre nettokostnader än vad som budgete-
rats. Underskottet för verksamheterna balanseras av ett 
förväntat överskott inom finansförvaltningen med  
10,3 mkr. När det gäller intäkterna från skatter och 
utjämning är prognosen att utfallet blir 6,7 mkr högre 
än budgeterat. 

Verksamheterna prognostiserar sammantaget att 
överskrida de ekonomiska ramarna med totalt cirka  
11,2 mkr. Det är framförallt omsorgssektionen  
(-5,9 mkr) och lärandesektionen (-4,5 mkr) som räknar 
med större underskott mot budget. Även tekniska 
sektionen (-2,3 mkr) räknar dock med ett sämre eko-
nomiskt resultat än budgeterat. Överskott mot budget 
prognostiseras för servicesektionen (+1,3 mkr) och 
strategisektionen (+0,2 mkr). När det gäller servicesek-
tionen så beror överskottet framförallt på att medel 
som har avsatts för oförutsedda kostnader inte förvän-
tas användas. 

Resultatutveckling 

Den ekonomiska prognosen innebär att 2011 års eko-
nomiska resultat beräknas bli försämrat jämfört med 
2010. Detsamma gäller för koncernen. Tranemobostä-
ders ekonomiska resultat förväntas uppgå till +0,1 mkr 
(före skatt), vilket innebär ett ekonomiskt resultat i 
nivå med 2010. Tranemo Utvecklings AB räknar med 
ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 1,0 mkr (före 
skatt) under 2011. 

För kommunens del innebär det prognostiserade eko-
nomiska resultatet att balanskravet uppnås. Målet att 
det ekonomiska resultatet skall vara minst 1,5 % av 
skatter och utjämning uppnås dock inte. För att uppnå 
målet under 2011 krävs ett ekonomiskt resultat på 
8,0 mkr.  

 
Resultatutveckling 2007-2011 
koncernen, exkl. jämförelsestörande poster 
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Resultatutveckling 2007-2011, 
kommunen, exkl. jämförelsestörande poster 

 
 

Avstämning balanskravet 
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2011 
innebär en viss marginal ned till kommunallagens krav 
om ekonomi i balans. Orsaken är att ”den gamla” 
pensionsskulden (dvs pensionsrättigheter intjänade till 
och med 1997) prognostiseras öka med 3,0 mkr under 
2011. Med hänsyn taget till att det i redovisningen görs 
avsteg från den s.k. ”blandmodellen” när det gäller 
redovisningen av pensionskostnader så är det resultat 
som prognostiseras cirka 6,3 mkr utöver vad som krävs 
för att uppnå kravet på ekonomisk balans. Tranemo 
kommun har uppnått kravet varje år sedan införandet 
år 2000. 

 
Årets resultat enligt 
resultatprognos +3,3 
  
Pensionskostnader - 
avsteg från blandmodellen +3,0 

Avstämning balanskravet +6,3 
 

Soliditetsutveckling 

Soliditetsmåttet anger andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Soliditeten är ett mått på det ekonomiska 
handlingsutrymmet. En sjunkande soliditet innebär att 
det ekonomiska handlingsutrymmet begränsas. 

Kommunens soliditet 2011-12-31 beräknas vara i prin-
cip oförändrad jämfört med 2010 års nivå. 

 

Investeringar 
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 
58,9 mkr (total investeringsbudget 2011 inklusive ”om-
budgetering” av oförbrukade anslag 2010 och besluta-
de justeringar 2011: 76,8 mkr). 

Tekniska sektionen förfogar över huvuddelen 
(66,9 mkr) av investeringsbudgeten för 2011. 

Investeringsutfallet t o m 2011-08-31 uppgår till  
28,3 mkr (utfall januari - augusti 2010: 37,5 mkr). 

Kommunfullmäktige har angivit som mål att över tid 
bör alla investeringar självfinansieras. Målet förväntas 

inte uppnås under 2011. Den prognostiserade självfi-
nansieringsgraden 2011 uppgår till 71 procent. 

 
Soliditetsutveckling 2007-2011, kommunen 
Inklusive hela pensionsskulden, exkl internbank 
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Svensk ekonomi – betydligt svagare till-
växt 2012 

Även regeringen har nu, i samband med höstens bud-
getproposition, sällat sig till de konjunkturbedömare 
som under senare tid prognostiserat en betydligt sva-
gare utveckling av Sveriges ekonomi de närmaste åren. 
Den höga farten i svensk ekonomi förväntas mattas av 
betänkligt på grund av den allt svagare internationella 
utvecklingen. Regeringen räknar med att BNP ökar 
med 4,1 procent i år och med beskedliga 1,3 procent år 
2012. Den nya bedömningen innebär en rejäl om-
svängning jämfört med prognosen i vårpropositionen. 

Det är den svagare internationella utvecklingen med 
statsfinansiella problem och finansiell oro som gör att 
den svenska återhämtningen tappar fart. Sverige är en 
liten exportberoende ekonomi. Den svagare internatio-
nella efterfrågan leder till en svagare export och även 
till ett lägre behov av investeringar. Hushållen som 
enligt tidigare prognoser skulle ta över och vara lite av 
dragloket i den svenska ekonomin väljer att fortsätta 
spara. Den turbulenta situationen på de finansiella 
marknaderna med stora prisfall på aktier gör hushållen 
mer försiktiga. En faktor som gör att tillväxten beräk-
nas bli så låg som 1,3 procent nästa år är att minskade 
lagerinvesteringar bidrar negativt med hela 0,9 pro-
centenheter. 

God ekonomisk hushållning 
- Tranemo kommuns ekonomiska mål  

Den ekonomiska prognosen för Tranemo kommun 
2011 innebär en resultatförsämring med cirka 6,0 mkr 
jämfört med 2010. 

Kommunfullmäktige har specificerat vad som är ”god 
ekonomisk hushållning” i Tranemo kommun genom 
att besluta om ekonomiska mål: 

Kommunen ska årligen ha ett positivt ekonomiskt 
resultat som motsvarar 1,5 procent av intäkterna från 
skatteintäkter och statsbidrag 
(2011: cirka 8,0 mkr). 

Kommunens soliditet ska bibehållas på dagens nivå. 

Över tid bör alla investeringar självfinansieras, 
det vill säga självfinansieringsgraden bör vara 100 
procent. 

Nivån på det ekonomiska resultatet enligt prognosen 
för 2011 och hög investeringsnivå innebär att endast 
soliditetsmålet av de ekonomiska målen är inom räck-
håll. 

Det är viktigt för dagens och morgondagens invånare i 
Tranemo kommun att kommunen långsiktigt kan 
upprätthålla ett tillräckligt ekonomiskt resultat, åtmin-
stone i storleksordningen 8 mkr, vilket motsvarar cirka 
1,5 % av skatter och utjämning. Tranemo kommuns 
mål när det gäller nivån på det ekonomiska resultatet 
är låg. Genomsnittskommunen ligger på en nivå på två 

procent av skatter och statsbidrag, vilket skulle innebä-
ra en nivå på cirka 10,5 mkr för Tranemo.  

Med ett ekonomiskt resultat på 8-10 mkr kan åtmin-
stone en stor del av investeringarna finansieras med 
egna medel. En sund ekonomi innebär också att verk-
samheterna kan ges så stabila planeringsförutsättning-
ar som möjligt. 

Eftersom kommunen gör så omfattande investeringar 
är det särskilt viktigt att upprätthålla en långsiktigt 
hållbar resultatnivå. När kommunens ekonomiska 
resultat försämras ökar behovet av att låna, vilket 
innebär högre finansiella kostnader och därmed för-
sämras de ekonomiska förutsättningarna för verksam-
heten i ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. 

Ökade kostnader under 2010 och 2011 
är ofinansierade 2012 

De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren 
ser nu ganska dystra ut. Skatteunderlagsprognoserna 
har skrivits ned kraftigt efter höstens finansiella oro. 

De senaste åren har verksamheterna sammantaget 
redovisat stora underskott mot budget. 2010 handlade 
det om 7,8 mkr (efter tilläggsanslag med 11,2 mkr), och 
2011 uppgår det prognostiserade underskottet nu till 
11,2 mkr. Verksamheternas ekonomiska obalanser blir 
en ganska tung ryggsäck som måste hanteras i höstens 
ekonomiska planering inför de kommande tre åren. 
Det är helt avgörande för kommunens ekonomi att det 
nu fattas beslut om anpassning av verksamheten så att 
nödvändiga åtgärder kan vidtas utan dröjsmål.  Det är 
de ekonomiska förutsättningarna som sätter gränserna 
för verksamheten.  

 

 

 

 
 

Niklas Anemo 
Ekonomichef 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 inom ramen för kommunens styrmodell fastställt mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges de finansiella mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. 

I detta avsnitt görs en kort sammanfattande uppföljning avseende måluppfyllelsen. 

 

God måluppfyllelse:  +  
Viss måluppfyllelse:  =  

Ingen måluppfyllelse:   -  

Finansiella mål Måluppfyllelse 
 

 
Kommunens ekonomiska resultat ska motsvara 1,5 % av 
skatter och utjämning . 

 
Målet avseende det ekonomiska resultatet kommer enligt prognosen 
inte att uppnås under 2011. Det ekonomiska resultatet, exklusive 
jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till 5,0 mkr.  
 

 
- 

 
Kommunens soliditet skall behållas på dagens nivå. 

 
Målet avseende den finansiella ställningen, soliditeten, uppnås under 
2011. Soliditeten beräknas vara oförändrad jämfört med förra årsskif-
tet. 
 

 
+ 

 
Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade. 

Målet att alla investeringar ska finansieras med egna medel kommer 
inte att uppnås enligt den ekonomiska prognosen. Självfinansierings-
graden beräknas uppgå till ca 71 procent under 2011. I ett femårsper-
spektiv har cirka 58 procent av investeringarna finansierats med egna 
medel.. 

 
- 

Verksamhetsmål Måluppfyllelse 
 

Strategisektionen 

  

 
Lokala företagares omdömen om företagsklimatet i 
kommunen skall rankas bland de 30 bästa i landet 
(Svenskt Näringslivs undersökning). 
 

År 2011 var rankingen plats 110. Detta är långt från målet 
även om det är en liten förbättring jämfört med 2010. 

 
- 

Servicesektionen - personalfunktion  

 

 
2012 skall sjukfrånvaron i organisationen vara så låg att 
den är bland de fem lägsta i landets samtliga kommu-
ner. Delmål 2011 är att sjukfrånvaron ska minska med 
0,2 procentenheter jmf med 2010. 

Sjukfrånvaron har sedan 2010 minskat från 4,1% till 3,78 %, 
under mätperioden 110101-110831. + 

 
Andelen anställda med heltidsanställning skall öka 
årligen med minst 5% och andelen timanställda skall 
årligen minska med minst 5%. 

Viss måluppfyllelse har uppfyllts medan andelen timavlöna-
de har ingen måluppfyllelse uppnåtts = 
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Servicesektionen – miljö- och byggfunktion  
 

Aktivt arbeta med intern kontroll samt styrning av verksamhet relaterat budget 
tertialvis.  
Nyckeltal: Uppföljning av tillsynsplaner samt händelsestyrd verksamhet;  

- ärendemängd 
- antal årsarbetare 
- tjänstegarantier 

Kvalitetsmål: 
- tillsynen ska följa centrala myndigheters direktiv avseende kvalitet 

och kontinuitet 
- tjänstegarantin för handläggningstid ska efterlevas 
- myndigheten ska eftersträva full bemanning på inrättade tjänster 

Målet har delvis uppfyllts.  = 

 

  
 
Fakturering av de årliga avgifterna inom miljö- och byggverksamheten ska ske 
huvudsakligen under första tertialet. 
 

Målet uppfylls 
 + 

Tekniska sektionen  
 

 
Andelen vakanta lokaler i kommunens fastigheter ska vara högst 2%. 
 

Målet kommer ej att uppfyllas då vakanta 
lokaler finns i bl a Kuben och Kindbo. 
 

- 

 
Mängden avfall som vägs in till deponi eller för vidaretransport till förbränning 
ska uppgå till högst 530 kg/hushåll. 
 

 
Målet kommer att uppfyllas + 

 
2012 skall ingen av de lokaler som används för kommunens verksamhet utnyttja 
olja för uppvärmning. Oljeuppvärmda lokaler ska konverteras till mer miljövän-
liga uppvärmningsalternativ, t ex fjärrvärme, pellets, värmepump etc. Delmål för 
2011 är att samtliga kommunala lokaler i Länghem ska ha konverterats. 

Målet beräknas uppfyllas , dock uppfylls ej 
delmålet för 2011. = 

 
Bibehållen nivå på antal badande i simhallen jmf med föregående år. 
 

 
Målet ang besökande i simhallen beräknas 
uppnås under 2011. 

+ 
Lärandesektionen   
 
Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i alla ämnen ska öka med minst 10 
procentenheter. 
 

2011 innebär oförändrad nivå. Målet ej 
uppnått. - 

 
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka. 
 

2011 innebär en minskning med 4%. Målet ej 
uppnått. - 

 
Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljt ett nationellt gymnasieprogram 
efter 3 år ska öka. 
 

2011 innebär oförändrad nivå. Målet ej 
uppnått. - 

 
Antalet inskrivna elever i kulturskolan ska öka med minst 5 % jämfört med 
föregående år. 
 

Gäller kalenderår. Avstämning vid årsskif-
tet. Prognos att elevantalet inte kommer att 
öka med 5% - 

 
Öka antalet besök/invånare från 3,95 till över 4 gällande all aktivitet inom biblio-
teksverksamheten. 
 

Gäller kalenderår. 2010 var det 3,77 besök 
per invånare. Prognosen är att målet ej 
uppfylls beroende på färre evenemang och 
mer användande  av hemsidan 

- 
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Antalet besökande ungdomar vid fritidsgårdarna ska öka med minst 5 % jämfört 
med föregående år. 
 

Gäller kalenderår, prognos att målet ej 
uppfylls beroende på stängd fritidsgård i 
Limmared i höst (byggnation Glashuset)  

- 

Omsorgssektionen   

Ekonomi: Öka verksamheternas delaktighet i budgetprocess och uppföljning för 
att skapa ökad förståelse för ”god ekonomisk hushållning”.  
 

Delaktigheten har uppnåtts genom planera-
de budgetuppföljningar  med samtliga 
områdeschefer. 

+ 

Handläggning: Genom att aktivt följa rättstolkningen inom LSS samt sociallag-
stiftning arbeta för att 95% av alla överklagningar i länsrätt och kammarrätt 
lämnas utan bifall. 

Har uppnåtts + 

Personal: 
För att vara en god arbetsgivare skall antalet medarbetare som kan utöka sin 
sysselsättningsgrad under året öka.  
 

Från och med våren 2010 väljer omvård-
nadspersonal sin sysselsättningsgrad två 
gånger/ år. 

+ 

 
Sektionens brukare skall känna sig trygga även när de har behov av nämndens 
vård- och omsorgsinsatser. Varje brukare ska vara delaktig i såväl upprättande 
som uppföljning av genomförandeplan över individuellt beviljade insatser.  
 

 

 
= 

 
Inom äldreomsorgen finns behov av en övergripande boendeutredning för att 
kartlägga framtida behov av bra boende för äldre. Målet är att presentera ett 
resultat före sommaren 2011. Inom avdelning för funktionsnedsättning bör 
antalet platser inom det särskilda boendet omvandlas från gruppbostad till 
servicebostad enligt LSS. 

En övergripande äldreboendeutredning har 
presenterats i juni 2011. 
 
Inom funktionsnedsättning sker en boende-
utredning inom ramen för pågående lokal-
översyn. 

+ 

IFO: Arbetsplaner ska finnas i biståndsärenden där det är relevant och planerna 
ska utvärderas regelbundet. Har uppnåtts + 

Missförhållanden bland barn och unga ska upptäckas på ett tidigt stadium ge-
nom minst ett informationstillfälle på varje skola/förskola under året. . 

 
+ 

Varje medarbetare ska genom ett informationstillfälle varannan månad få en 
ökad medvetenhet kring verksamhetens ekonomiska situation. Sker kontinuerligt vid arbetsplatsträffar + 

Genom att aktivt följa rättstolkningen inom sociallagsstiftningen arbeta för att 
95% av alla överklagningar i länsrätt och kammarrätt lämnas utan bifall. 
 

Har uppnåtts + 
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EKONOMISK PROGNOS/DELÅRSBOKSLUT  
Nedan redovisade resultat- och balansprognos för koncernen och kommunen har upprättats med utgångspunkt från 
sektionernas respektive Tranemobostäders och Tranemo Utvecklings ekonomiska prognoser för helårsutfallet 2011.  

I prognosen har beaktats eliminering av (uppskattade) koncerninterna poster. Vid denna eliminering uppstår en resul-
tatförbättrande effekt uppgående till 2 125 tkr, vilket är i nivå med motsvarande effekt år 2010. 

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys har upprättats med utgångspunkt från redovisningen per 31/8, 
med tillägg/avdrag för periodiserade poster. 

Resultaträkning koncernen, mkr 

  
 

     
 

Not  Prognos Bokslut Utfall Utfall 
 

  
 2011 2010 110831 100831 

 Verksamhetens intäkter 1  205,8 200,5 121,6 133,3 
 Verksamhetens kostnader 1  -680,9 -670,3 -427,2 -432,8 
 Avskrivningar 

 
 -44,8 -43,4 -28,2 -27,6 

 Verksamhetens 
 

 
     nettokostnader 

 
 -519,8 -513,2 -333,8 -327,1 

 
  

 
     Skatteintäkter 

 
 414,4 410,6 276,3 275,3 

 Generella statsbidrag 
 

 121,6 114,8 81,0 76,2 
 Finansiella intäkter 2  0,8 0,5 0,7 0,3 
 Finansiella kostnader 2  -10,4 -4,1 -6,6 -1,9 
 Resultat före 

 
 

     extraordinära poster 
 

 6,5 8,6 17,6 22,7 
 

  
 

     Extraordinära intäkter 
 

 0,0 0,0 0,0 0,00 
 Extraordinära kostnader 

 
 0,0 0,0 0,0 0,00 

 Årets resultat  
 

 6,5 8,6 17,6 22,7 
 

  
 

      

Resultaträkning kommunen, mkr 

       
 

Not Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall 

  
2011 2011 2010 110831 100831 

Verksamhetens intäkter 3 155,4 164,2 159,4 94,6 107,4 
Verksamhetens kostnader 4 -638,1 -656,4 -643,6 -414,3 -413,3 
Avskrivningar 

 
-35,7 -36,6 -34,2 -22,9 -22,2 

Verksamhetens 
      nettokostnader 
 

-518,4 -528,8 -518,4 -342,6 -328,1 

       Skatteintäkter 5 404,8 414,4 410,6 276,3 275,3 
Generella statsbidrag 6 121,2 121,6 114,8 81,0 76,2 
Finansiella intäkter 

 
2,4 2,6 1,2 1,8 0,7 

Finansiella kostnader 
 

-5,8 -6,5 -2,2 -4,1 -0,9 
Resultat före 

      extraordinära poster 
 

4,2 3,3 6,0 12,4 23,0 

       Extraordinära intäkter 
  

0 
  

0,0 
Extraordinära kostnader 

  
0 

  
0,0 

Årets resultat  
 

4,2 3,3 6,0 12,4 23,0 
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Balansräkning, mkr 

     
  

    
  

Koncernen 
 

  Kommunen 
  Tillgångar 

 
Utfall Utfall Utfall   Utfall Prognos Utfall Utfall 

 
Not 101231 100831 110831   101231 111231 100831 110831 

Anläggningstillgångar 
    

  
    Mark, byggnader,  

tekniska anläggningar 7 818,2 819,2 818,4 
  

581,8 602,9 569,3 589,1 
Maskiner och inventarier 7 29,4 29,9 34,2   24,8 26,0 25,0 22,8 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 8 4,7 1,8 4,9 

  
84,4 79,4 85,0 85,8 

Summa 
 

852,4 850,9 857,5   691,0 708,3 679,3 697,7 

     
  

    Omsättningstillgångar 9 
   

  
    Förråd, exploaterings-

fastigheter 
 

1,5 1,7 1,3 
  

1,0 1,0 0,8 0,8 
Fordringar 

 
42,2 44,4 44,7   43,8 53,4 40,5 46,9 

Kassa och bank 
 

48,2 45,0 31,7   42,4 33,6 16,1 23,8 
Summa 

 
91,9 91,1 77,7   87,1 88,0 57,3 71,5 

     
  

    Summa tillgångar 
 

944,3 942,0 935,1   778,1 796,3 736,6 769,2 

     
  

    
     

  
    Eget kapital, avsättningar 

och skulder 
    

  

    
     

  
    Eget kapital, 10 173,4 170,9 189,5   160,1 163,4 177,2 172,5 

därav årets resultat 
 

8,6 22,7 17,6   6,0 3,3 23,0 12,4 

     
  

    Avsättningar 
    

  
    Avsättningar för  

pensioner 
 

276,3 276,3 278,9 
  

276,3 279,5 276,3 278,9 
Andra avsättningar 

 
18,1 18,4 14,5   15,5 11,0 18,0 11,9 

Summa 
 

294,3 294,7 293,4   291,8 290,5 294,3 290,9 

     
  

    Skulder 
    

  
    Långfristiga skulder 11 320,6 322,1 350,9   180,0 210,0 150,0 210,0 

Kortfristiga skulder 12 156,0 154,3 101,3   146,2 132,4 115,1 95,8 
Summa 

 
476,6 476,4 452,2   326,2 342,4 265,1 305,8 

     
  

    Summa eget kapital,  
    

  
    avsättningar och skulder 

 
944,3 942,0 935,1   778,1 796,3 736,6 769,2 

     
  

    Ansvarsförbindelser 
    

  
    Borgensförbindelser, panter 

och därmed 
 

0,7 140,4 139,6 
  

140,4 139,6 141,2 139,6 
jämförliga säkerheter 

  
0,0 

 
  

    Övriga ansvarsförbindelser 
 

6,7 6,7 6,7   6,7 6,7 6,7 6,7 
Summa 

 
7,4 147,0 146,3   147,0 146,3 147,9 146,3 

     
  

    Soliditet 
 

18% 18% 20%   21% 21% 24% 22% 
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Kassaflödesanalys, mkr 

     
   

Kommunen Koncernen 

 
Not 

 
110831 110831 

     Den löpande verksamheten 
    Verksamhetens intäkter 1,3 

 
94,6 118,5 

Verksamhetens kostnader 1,4 
 

-414,3 -423,5 
Skatter, generella statsbidrag 

  
357,3 357,3 

Finansiella intäkter 2 
 

1,8 0,7 
Finansiella kostnader 2 

 
-4,1 -6,6 

Justering rörelsekapital 
  

-0,9 -0,8 
Kassaflöde löpande verksamheten 

  
34,4 45,6 

   
    

Investeringsverksamheten 
  

    
Värdepapper förvärv/försäljning 

  
0,0 0,0 

Materiella anläggn tillg, förvärv/försäljning 
  

-28,3 -33,4 
Kassaflöde investeringsverksamheten 

  
-28,3 -33,4 

   
    

Finansieringsverksamheten 
  

    
Utlåning 

  
    

Utlåning 
  

-1,5 0,0 
Återbetald utlåning 

  
0,0 0,0 

Upplåning 
  

    
Upplåning 

  
30,0 30,0 

Amortering 
  

 0 0,4 
Ökning av aktiekapital 

  
 0 0,0 

Justering rörelsekapital 
  

-53,2 -59,1 
Kassaflöde finansieringsverksamheten 

  
-24,7 -28,6 

   
    

Årets kassaflöde 
  

-18,6 -16,5 

     Likvida medel vid årets början 
  

42,4 48,2 
Likvida medel 31 augusti 

  
23,8 31,7 

     Förändring likvida medel 
  

-18,6 -16,5 
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NOTER, TKR 
  Utfall Utfall 
  201108 201008 
Koncernen   

     
 Not 1   
 Verksamhetens intäkter och kostnader  

Eliminering   
 koncerninterna intäkter -8 020,6 -7 688,1 

Koncerninterna kostnader 9 541,1 9 117,7 
Elimineringsdifferens 1 520,5 1 429,6 

P g a olikheter i redovisningsprinciper elimineras 
större kostnader än intäkter. 

  
Not 2   

 Finansiella intäkter och kostnader  
Eliminering   

 av koncerninterna  
finansiella intäkter -1 112 -403 
av koncerninterna  
finansiella kostnader 1 112 403 
Elimineringsdifferens 0 0 
    

     
 Kommunen   
     
 Not 3   
 Verksamhetens intäkter  

Nämndrelaterade intäkter 124 154 125 429 
Periodiserade intäkter 291 4 473 
Avgår interna intäkter -31 476 -22 815 
Övriga verksamhets-
intäkter 1 660 293 
  94 629 107 380 
    

 Not 4   
 Verksamhetens kostnader  

Nämndrelaterade  
kostnader -475 293 -466 706 
Periodiserade kostnader -5 145 -14 365 
Avgår interna kostnader 31 476 22 815 
Avgår kapitalkostnader 40 599 38 953 
Pensionsutbetalningar -8 273 -6 450 
Övriga verksamhets-
kostnader -3 518 -3 276 
Periodisering övriga  
verksamhetskostnader 5 854 15 688 
  -414 300 -413 341 
    

 Not 5   
 Skatteintäkter   
 Kommunalskatt 269 825 269 969 

Periodisering kommunal-
skatt 6 443 5 288 
  276 268 275 257 
    

 

 
  Utfall Utfall 
  201108 201008 
  

    
  Not 6   

 Generella statsbidrag   
 Inkomstutjämningsbidrag 57 717 53 288 

Regleringsbidrag 7 893 1 987 
Kostnadsutjämn bidrag 2 931 4 769 
Bidrag för LSS-utjämning 226 0 
Generella statsbidrag 0 7 549 
Kommunal fastighets-
avgift 11 951 10 415 
Periodisering fastigh avg 316 1 303 
Utjämningsavgift LSS 0 -3 113 
  81 034 76 198 
    

 Summa skatter och 
statsbidrag 357 302 351 455 
    

 Not 7   
 Materiella anläggningstillgångar  

    
 Mark, byggnader,  

tekniska anläggningar   
 Ingående bokfört värde 581 789 558 349 

Nyanskaffningar 25 551 28 346 
Årets avskrivningar -18 272 -17 409 
Nedskrivningar  0 0 
Utgående bokfört  
värde 589 068 569 286 
    

 Mark, byggnader, tekniska anläggningar  
Anskaffningsvärde 911 775 

 Ack avskrivningar -322 707 
 Utgående bokfört  

värde 589 068 
     
 Anskaffningsvärde   
 Markreserv 15 611 
 Verksamhetsfastigheter 658 079 
 Fastigheter för affärs-

verksamhet 151 679 
 Publika fastigheter 60 458 
 Fastigheter för annan 

verksamhet 25 399 
 Övriga fastigheter 551 
 Summa anskaffnings-

värde 911 775 
     
 Ackumulerade avskrivningar  

Verksamhetsfastigheter 229 024 
 Fastigheter för affärs-

verksamhet 47 746 
 Publika fastigheter 27 652 
 Fastigheter för annan 

verksamhet 18 285 
 Summa ack  

avskrivningar 322 707 
     
 I de bokförda värdena ingår investeringar som är 

pågående. 
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NOTER, TKR 
    Utfall Utfall 

  201108 201008 
    

 Maskiner och inventarier  
Ingående bokfört värde 24 802 20 572 
Nyanskaffningar 2 641 9 209 
Årets avskrivningar -4 649 -4 754 
Nedskrivningar 0 0 
Utgående bokfört  
värde 22 795 25 027 
    

 Maskiner och inventarier  
Anskaffningsvärde 80 025 

 Ackumulerade avskriv-
ningar -57 214 

 Utgående bokfört vär-
de 22 811 

     
     
 Materiella anläggn tillg 

totalt 611 863 594 313 
    

 Not 8   
 Finansiella anläggningstillgångar  

Aktier och andelar i 
kommunens koncern-
företag 11 000 11 000 
Aktier och andelar i övrigt 2 007 2 007 
Förlagsbevis Kommunin-
vest 2 400 0 
Vidareutbildning barn-
skötare 135 186 
Tranemo Utvecklings AB 70 300 71 800 
  85 842 84 993 
    

 Not 9   
 Omsättningstillgångar   
     
 Förråd, lager och exploateringsfastigheter  

Exploateringsfastigheter 
som ska avyttras 769 769 
  769 769 
    

 Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar 12 127 11 909 

Interimsfordringar 19 467 9 322 
Övriga kortfr fordringar 7 921 9 257 
Periodisering finans-
förvaltningen 7 105 5 539 
Periodisering nämnderna 291 4 473 
  46 911 40 501 
    

 Kassa och bank   
 Kassa   1 2 

Bank och plusgiro 23 811 16 063 
Periodisering kommunens 
skuld till fonderna 12 2 
  23 824 16 067 
    

 Omsättningstillgångar 
totalt 71 503 57 337 

 
  Utfall Utfall 
  201108 201008 
    

 Not 10   
 Eget kapital   
 Ingående eget kapital 160 126 154 168 

    
 Anläggningskapital   
 Anläggningstillgångar 697 705 679 305 

Långfristiga skulder,  
avsättningar -500 873 -444 331 
  196 833 234 974 
    

     
 Rörelsekapital   
 Omsättningstillgångar 71 503 57 337 

Kortfristiga skulder -95 816 -115 093 
  -24 312 -57 756 
    

 Summa eget kapital 172 520 177 218 
    

     
 Not 11   
 Långfristiga skulder   
     
 Låneskuld   
 Ingående låneskuld 180 000 150 000 

Nyupplåning 30 000 0 
Amorteringar 0 0 
  210 000 150 000 
    

 Fördelning på långivare   
 Kommuninvest  -180 000 -150 000 

Stadshypotek -30 000 0 
  -210 000 -150 000 
    

 Aktuell ränta augusti 2,92% 0,81% 
    

 Not 12   
 Kortfristiga skulder   
 Saldo kortfristiga skulder 

31 augusti 111 545 127 509 
Diverse periodiseringar -13 308 -16 416 
Periodisering interna 
poster -513 -424 
Periodisering nämnderna 5 145 14 365 
Periodisering finans-
förvaltningen -7 053 -9 940 
  95 816 115 093 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

Kommunen 
Tranemo kommun följer den kommunala redovisningslagen 
och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Vissa avvikelser 
görs dock. Dessa kommenteras nedan. 

Periodisering av skatteintäkter 

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med rekom-
mendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisning av vissa lönekostnader 

Timlöner, OB-ersättningar och vissa andra ersättningar som 
tjänats in i december 2011 kostnadsredovisas 2011. 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Till-
sammans med okompenserad övertid och därpå upplupen 
arbetsgivaravgift redovisas skulden som en kortfristig skuld. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningar påbörjas när tillgångarna tas i bruk. Tillgång-
arna skrivs av med linjär avskrivning, det vill säga tillgångar-
na skrivs av med lika stora belopp varje år. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, bl a med vägledning från Sveriges Kommu-
ner och Landstings förslag till avskrivningstider. 

Avskrivningstider 
Datorer och servrar  3 år 
Maskiner o inventarier 5-10 år 
Fordon  5-10 år 
Verksamhetsfastigheter 10-50 år 
Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år 
Markanläggningar  20-50 år 
Mark  ingen avskrivning 

Licenser och IT-system redovisas bland maskiner och inventa-
rier. Inventarier av ringa värde (21 400 kr) har kostnadsförts 
direkt. 

Utgifterna för lån kostnadsförs löpande och ökar följaktligen 
inte anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är bokförda som omsätt-
ningstillgångar. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

VA-anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar har 
minskat värdet av motsvarande tillgångar i balansräkningen. 
Detta ger en mer korrekt bild av kommunens exploateringsre-
dovisning över tid.  Den tillämpade redovisningsprincipen 
innebär ingen väsentlig påverkan på det ekonomiska resulta-
tet.  

Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatli-
gen medan VA-konsumtionsavgifter faktureras kvartalsvis. 

Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader 
uppstår. Flyktingbidrag intäktsförs det år det utbetalas. 

 

Avfallsdeponier 

Löpande avsättningar görs för återställande av de deponier 
som Tranemo kommun använder för avfallsförvaring. 2007 
träffades en överenskommelse beträffande hur stor andel av 
utgifterna för återställande av Änglarpsdeponin (som används 
gemensamt med Svenljunga kommun), som skall bekostas av 
Tranemo kommun. Tranemo kommuns åtagande avseende 
avfallsdeponier redovisas som en avsättning i balansräkning-
en. 

Redovisning av pensioner 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att 
samtliga kommunens pensionsåtaganden ska redovisas i 
balansräkningen som avsättning. Beslutet överklagades till 
länsrätten i Vänersborg som under 2005 avgjorde ärendet till 
kommunens fördel. Rätten bedömde att det inte föreligger 
några hinder för en högre ambitionsnivå än den miniminivå 
som regleras i den kommunala redovisningslagen. 

Värderingen av kommunens pensionsförpliktelser görs med 
tillämpning av RIPS 07. 

Avtal om alternativ pensionslösning har träffats för vissa 
förvaltningschefer och andra medarbetare med motsvarande 
befattning. Avtalet är tecknat med utgångspunkt från PFA och 
är kostnadsneutralt för kommunen.  

Tranemo kommun har ingen pensionsförsäkring med 
överskottsmedel. 

Leasing 

Kommunen redovisar sina leasingavtal i allt väsentligt i enlig-
het med RKR 13.1. Tranemo kommun har inga finansiella 
leasing- eller hyresavtal av betydande värde överstigande tre 
år. Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella. 

Uppgift om ej uppsägningsbara operationella avtal, med en 
avtalstid överstigande tre år, lämnas i not. 

Koncernen 

Den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) 
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och 
utformas enligt god redovisningssed. 

Koncernredovisningen omfattar kommunen samt bolag som 
kommunen på grund av andelsinnehav har ett väsentligt 
inflytande över. Ett väsentligt inflytande anses enligt praxis 
föreligga då kommunen har en röstandel överstigande 20 %. 
De redovisningsenheter, utöver kommunen, som ingår i 
koncernredovisningen är Tranemobostäder AB och Tranemo 
Utvecklings AB. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Enligt förvärvsmetoden värderas, 
vid förvärvstidpunkten, de övertagna nettotillgångarna i 
dotterföretaget till ett pris som motsvarar priset för dotterföre-
tagsandelarna i moderföretaget. Dotterföretagsandelarnas 
anskaffningspris har avräknats mot förvärvat eget kapital. 

Kommunen tillämpar i allt väsentligt RKR:s rekommendation 
8.2 om sammanställd redovisning. Dock görs ingen anpass-
ning av de kommunala bolagens avskrivningsprinciper till 
kommunens. Avvikelsen innebär ingen väsentlig påverkan på 
det ekonomiska resultatet. 
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PROGNOSÖVERSIKT PER SEKTION 
(Belopp i tkr) 

 

 
Budget Prognos 

 
Budget Prognos 

Sektion 201104 201104 
 

201108 201108 

      
Service- och Näringslivssektionen -40 248    -44 046    

 
-43 498    -42 224    

      
Tekniska sektionen -66 164    -67 788    

 
-66 164    -68 478    

      
Lärandesektionen -225 171    -229 670    

 
-225 171    -229 644    

      
Omsorgssektionen -187 340    -192 465    

 
-187 340    -193 214    

      
Strategisektionen -11 594    -10 744    

 
-11 594    -11 414    

      
Delsumma -530 517    -544 713    

 
-533 767    -544 974    

      
Finansförvaltningen 534 747    543 266    

 
537 997    548 318    

      
SUMMA  4 230    -1 447    

 
4 230    3 344    
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EKONOMISK PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
(Belopp i tkr) 

 
Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetsområde 201008 201108 2010 2011 2011 
 

       Servicesektionen 
      Övergripande verksamhet -7.081 -4.206 -10.434 -7.976 -6.820 1.156 

Processtöd och Medborgarservice -3.774 -5.908 -5.800 -9.145 -9.078 67 
Personal- och ekonomifunktion -15.826 -17.402 -23.284 -26.377 -26.326 51 
Periodiseringar 676 -500 

    Summa -26.005 -28.017 -39.518 -43.498 -42.224 1.274 

       Tekniska sektionen 
      Överprigande verksamhet -6.475 -4.282 -9.871 -4.867 -4.867 0 

Lokalförsörjning -13.403 -14.549 -26.184 -22.061 -22.061 0 
Kostenhet/lokalvård -16.493 -16.460 -26.079 -24.731 -25.531 -800 
Gator, vägar, skog, park, fordon -10.565 -9.387 -15.997 -14.055 -14.695 -640 
VA-verksamhet 92 1.510 -539 -450 -2.624 -2.174 
Avfallshantering -353 -1.413 0 0 0 0 
Fjärrvärme 744 -116 2.740 0 1.300 1.300 
Periodiseringar -1.264 -1.339 

    Summa -47.717 -46.037 -75.930 -66.164 -68.478 -2.314 

       Lärandesektionen 
      Övergripande verksamhet -8.491 -10.455 -23.796 -24.938 -25.469 -531 

Grundskola, förskola, särskola -91.428 -90.835 -137.556 -134.384 -134.239 145 
Gymnasium -34.953 -36.082 -55.564 -51.949 -56.111 -4.162 
Kultur och fritid -8.790 -9.064 -13.184 -13.899 -13.825 74 
Periodiseringar -7.180 -3.561 

    Summa -150.842 -149.998 -230.101 -225.171 -229.644 -4.473 

       Omsorgssektionen 
      Övergripande verksamhet -11.065 -13.292 -18.989 -19.757 -19.577 180 

Äldreomsorg, HSL -67.851 -70.478 -108.038 -107.006 -107.933 -927 
Stöd vid funktionsnedsättning -24.333 -29.205 -38.727 -41.072 -44.366 -3.294 
Individ- och familjeomsorg -13.460 -13.067 -25.541 -19.505 -21.338 -1.833 
Periodiseringar -1.963 551 

    Summa -118.672 -125.491 -191.296 -187.340 -193.214 -5.874 

       Strategisektionen 
      Strategisektionen -7.933 -6.447 -10.445 -11.594 -11.414 180 

Periodiseringar 
 

-3 
    Summa -7.933 -6.450 -10.445 -11.594 -11.414 180 

       
       Delsumma -351.169 -355.992 -547.290 -533.767 -544.974 -11.207 

       
       Finansförvaltningen 

      Finansförvaltningen 352.991 356.918 553.248 537.997 548.318 10.321 
Periodiseringar 21.227 11.467 

    Summa  374.218 368.385 553.248 537.997 548.318 10.321 

       
       
SUMMA  23.049 12.394 5.958 4.230 3.344 -886 
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PERSONALREDOVISNING 

Antal anställda och omräknade  
heltider 

Antalet anställda(tillsvidare- och visstidsanställda) 
uppgick till 1 073 personer den sista augusti 2011. 
Detta är en ökning med 3 anställda från föregående år. 

 11-08-31 10-08-31 
Antal anställda  1073 1 070 
   
 11-08-31 10-08-31 
Omräknade heltider 943 946 
 
Efter att andelen arbetade timmar har räknats om till 
heltider så ser vi en minskning från föregående år. 

 
Könsfördelning 

Andelen kvinnor av medarbetarna i kommunen är 
alltjämt mycket hög – mer än åtta av tio anställda i 
kommunen är kvinnor. Andelen kvinnor ligger på 
samma nivå som föregående år. 

Andelen kvinnor och män i procent av det totala anta-
let anställda. 

 11-08-31 10-08-31 09-08-31 
Kvinnor 83,9 83,5 82,6 
Män 16,1 16,5 17,4 

 
Sysselsättningsgrad 

Både bland tillsvidareanställda och visstidsanställda 
har heltidsmåttet ökat från föregående år. 

Sysselsättningsgrad indelat i intervall 
per tillsvidare- och visstidsanställda 

 11-08-31  10-08-31 

SSG Tillsv. Visst.  Tillsv. Visst. 

0-74% 12,2 30,6  15,5 28,1 

75-99% 29,2 22,3  29,4 29,8 

100% 58,8 47,9  55,8 42,2 
 

 

Anställningsform 

Andelen tillsvidareanställda har minskat marginellt 
jämfört med föregående år. 

 11-08-31 10-08-31 09-08-31 
Tillsvidare 88,9 89,0 87,3 
Visstid 11,1 11,0 12,7 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har minskat något i år och hamnar på 
3,9%.  Andelen långtidssjukskrivna har minskat något 
och ligger nu på 37,8%. 

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på ålder 
Ålder 2011 

jan-juli 
2010 

jan-juli 
    -29 3,0 2,3 
30-49 3,6 4,6 
50-65 4,5 4,0 
Summa 3,9 4,0 

 
Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 
fördelat på kön 
 2011 

jan-juli 
2010 

jan-juli 
Män 2,0 1,5 
Kvinnor 4,4 4,6 
Summa 3,9 4,0 
 

 
Andel i procent av den sjukskrivna tiden 
som är långtidssjukskrivning 
(60 dagar och mer) 

 2011 
jan-juli 

2010 
jan-juli 

Män 21,3 19,5 
Kvinnor 39,5 39,7 
Summa 37,8 38,4 

 
Personalkostnader 

Kontoklass 5, mkr (jan – aug) 

2009 276,0 
2010 281,6 
2011 289,1 

 
Fyllnads- och övertidskostnader  
(jan – aug) 
2009 3,6 mkr  
2010 2,2 mkr  
2011 1,5 mkr  
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BUDGET- OCH MÅLAVVIKELSER 
 
SERVICE- OCH NÄRINGSLIVSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
Drift + 1 274 tkr 

Investeringar + 437 tkr 

 

De största positiva avvikelserna beror på ej utnyttjade 
medel som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
har till förfogande under året för oförutsedda utgifter. 
För KF oförutsett beräknas ett överskott med 692 tkr 
och 830 tkr för KS oförutsett. 

Kommunfullmäktige förväntas ha en negativ budget-
avvikelse på cirka 330 tkr. Verksamheten är initialt 
svårbudgeterad och budgeten är gjord utefter ett för-
väntat antal sammanträden. Beroende på uppdragen 
till beredningarna och tidsåtgången för dessa så har 
beredningarna haft fler sammanträden än budgeterat. 

Överförmyndarnämnden kommer ha ett förväntat 
underskott på cirka 24 tkr. Detta ligger dock i linje med 
vad de senaste årens underskott legat på. Verksamhe-
ten är svårbudgeterad och är beroende av vilken andel 
kommunen ska stå för godemanskostnaden. 

Informationsverksamheten beräknas ha en budgetav-
vikelse med 41 tkr. Detta beror på att en beslutad in-
formationsbroschyr belastar verksamheten och var inte 
budgeterad. 

Fakturerade intäkter inom miljö- och hälsoskydd har 
blivit högre än vad som budgeterats. Så är även fallet 
när det gäller avloppstillsyn. Sammantaget prognosti-
seras ett överskott jämfört med budget med cirka 100 
tkr. 

Ekonomifunktionen prognostiserar ett överskott på 
349 tkr. Överskottet härrör i huvudsak från verksamhe-
ten Forum Gemensamt där vissa kommungemensam-
ma administrationskostnader redovisas. En större del 
av överskottet är kopplat till en personalvakans men 
även kostnaderna för kopiering, porto och kontorsma-
terial etc. förväntas bli lägre än budgeterat. 

Prognosen avseende kostnaderna för räddningstjäns-
ten innebär ett underskott med 165 tkr. Medlemsavgif-
ten till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2011 
kommer att uppgå till cirka 9,0 mkr. 

Under Gemensamma personalåtgärder ligger bl.a. 
rekrytering och annonsering. Kostnaderna kommer att 
överskridas med ca 300 tkr pga de rekryteringar som 
har gjorts under året med hjälp av konsult.  

Medlemsavgiften till Samordningsförbundet är 165 tkr 
lägre än budgeterat 

Övergripande mål 

Sjukfrånvaron har sedan 2010 minskat från 4,1% till 
3,78 %, under mätperioden 110101-110831 vilket ger en 
god måluppfyllelse. 

Vad gäller andelen anställda med heltidsanställning 
har viss måluppfyllelse uppfyllts medan andelen tim-
avlönade har ingen måluppfyllelse uppnåtts. 

Åtgärder 

De åtgärder som kommer att vidtas inom verksamhe-
ten Gemensamma personalåtgärder är att annonsera 
var tredje vecka och att enbart använda www-
annonser.  

 
TEKNISKA SEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
Drift -2 314 tkr 

Investeringar + 16 353 tkr 

 

För tekniska sektionen exklusive årets resultat för VA 
och avfallshantering beräknas ett totalt underskott på 
2 314 tkr.  

För VA-verksamheten finns ett ackumulerat under-
skott på 2 174 tkr hänförligt till perioden före år 2008. 
Detta bör resultatföras 2011 vilket medför ett motsva-
rande underskott för tekniska sektionen.  

För lokalförsörjning beräknas i nuläget ett resultat 
enligt budget. Det finns dock svårigheter att täcka 
samtliga kostnader då vattenskador för ca 800 tkr på 
fem olika fastigheter har åtgärdats under året. Dessut-
om har åtgärder på dagvattenledningen vid Länghems 
skola utförts för att undvika framtida översvämningar, 
detta arbete beräknas kosta ca 500 tkr. Skulle fler större 
oförutsedda händelser ske under resten av året kom-
mer budgeten inte att kunna hållas. 

För kost och städ beräknas ett underskott på 800 tkr 
där 700 tkr är hänförligt till kostenheten och resterande 
100 tkr till städenheten. 

Kostenhetens beräknade underskott beror på minskade 
intäkter inom äldreomsorgsköken då ett flertal lägen-
heter står tomma, motsvarande ca 450 tkr, samt höga 
livsmedelspriser. Då budgeten är stram finns inte 
utrymme för de prisökningar som rått under året. 

För städenheten har kostnaderna ökat p g a arbetsmil-
jöåtgärder, högre materialkostnader samt tillkomman-
de tjänst på bl a Resursskolan samt utökning av städ-
omfattningen på kommunförrådet i och med flytt av 
IT-avdelningen. Totalt beräknas kostnaderna p g a 
utökade ytor uppgå till ca 50 tkr under 2011. 
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För gata/skog/park beräknas ett underskott på 640 tkr. 
Vinterväghållningen beräknas överskrida budget med 
790 tkr. Engångsbidrag enskilda vägar beräknas gene-
rera ett överskott på 150 tkr baserat på nu inkomna 
ansökningar. 

För affärsverksamheterna beräknas ett totalt under-
skott på 1 374 tkr inkl tidigare års ackumulerade un-
derskott på VA. 

Prognosen för avfallshantering visar på ett underskott 
på 500 tkr. Anledningen är ökade drift- och personal-
kostnader samt diverse engångskostnader på ÅVC 
Returen. 

För VA-verksamheten beräknas för 2011 ett resultat 
enligt budget. Dock finns ett ackumulerat underskott 
för åren fram t o m 2007 på totalt 2.174 tkr vilket bör 
hanteras i bokslutet 2011.  

För fjärrvärmen beräknas ett överskott på 1 300 tkr 
beroende på den kalla vintern i början på året. 

Övergripande mål 

Målet att inga kommunala lokaler ska utnyttja olja för 
uppvärmning 2012 kommer att uppfyllas. Delmålet för 
2011 att samtliga kommunala lokaler i Länghem ska 
konverteras under 2011 kommer dock ej att nås förrän 
under 2012. 

Målet att andelen vakanta lokaler i kommunens fastig-
heter ska vara högst 2 % kommer inte att uppnås då 
det finns vakanta lokaler i bl a Kindbo och Kuben. 

Målet att mängden avfall ska uppgå till högst 530 kg 
avfall/hushåll och år kommer att infrias under 2011. 

Åtgärder 

Vid vakanser på kommunens särskilda boenden mins-
kar kostenhetens intäkter för hel- och halvpension. 
Personalen behövs för att kunna täcka servicebehovet 
under hela dagen. För att kunna täcka intäktsbortfallet 
samt de fortsatt ökande livsmedelspriserna får verk-
samheten se över utbudet och nuvarande kvalitet och 
standard kommer inte att kunna bibehållas. 

Till 2012 föreslås att budgeten för vinterväghållning 
höjs med 400 tkr vilket beräknas vara den nivå som 
behövs för ett ”normalår”. 

I budgetförslag för 2012 föreslås en höjning av renhåll-
ningstaxan med 4 %, denna höjning beräknas täcka de 
fördyrade driftskostnader som visat sig uppkomma 
vid ÅVC Returen. 

LÄRANDESEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
Drift                -4 473 tkr 

Investeringar tkr + 1 087 tkr 

 

Område Gymnasiums prognos förväntas överstiga 
budget med 4 162 tkr. Av det förväntade underskottet 
kommer 2,7 mkr från avvikelser mot budget gällande 
elever i andra kommuner samt elever från andra 
kommuner som går i Tranemo gymnasieskola. Ande-
len elever som väljer Tranemo Gymnasieskola fortsät-
ter att minska. Valen till läsåret 2011/12 ligger i nuläget 
så att något mer än hälften av eleverna har valt gymna-
sier i andra kommuner eller friskolor. Eftersom förra 
läsåret också var högre andel än budgeterat till andra 
kommuner och friskolor blir det en stor budgetavvikel-
se.  

Resurserna i vår egen gymnasieskola kan inte reduce-
ras vid mindre elevantal i samma grad som kostnaden 
ökar för elever i andra kommuner. Dessutom har den 
nya reformen Gy11 genererat högre kostnader, bl a 
svårare med samläsning mellan program. Årskurs 1 
omfattas av den nya reformen medan årskurs 2 och 3 
läser enligt den gamla. Fler ämnen på IM-programmet 
(gamla IV) genererar också högre kostnader. Skolin-
spektionens granskning av gymnasiet innebar krav om 
ökat stöd till eleverna i matematik samt krav på mer 
fortbildning för lärarna. Sammantaget ger detta en 
prognos för undervisningskostnaden på gymnasiet 
som överstiger budget med 1,3 mkr. 

 Den övergripande verksamheten på lärandesektionen 
redovisar en prognos som är 531 tkr högre än budget. 
Bidrag till enskilda förskolor/fritidshem beräknas 
överskrida budget med 1 264 tkr. Föräldrakooperativ i 
Uddebo startades den 28 mars och enskild försko-
la/fritidshem i Månstad den 5 september. Dessa enhe-
ter finns inte med i budget 2011. En tillfällig minskning 
av semesterlöneskulden för lärare, beroende på hur 
arbetsdagarna 2011 faller in, beräknas ge ett överskott 
mot budget på 500 tkr.  

Övriga områden inom skola och kultur och fritid be-
räknas sammantaget ge ett litet överskott gentemot 
budget. 

Övergripande mål 

· Andelen elever i åk 5 som uppnår målen i alla 
ämnen ökar med minst 10 procentenheter, (79 % 
år 2011 och 79% år 2010), målet ej uppnått 

· Andelen elever som är behöriga till gymnasiesko-
lan ökar (85 % år 2011 och 89% år 2010), målet ej 
uppnått  
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· Andel elever i gymnasieskolan som fullföljt ett 
nationellt gymnasieprogram efter 3 år ökar 
(2011=90% och 2010=90%), målet ej uppnått 

· Målen för kultur och fritid löper på kalenderår 
och får därför stämmas av i samband med års-
bokslutet för 2011. 

Åtgärder 

Åtgärder har vidtagits för att få ner underskottet så 
långt som möjligt. Det redovisade förväntade under-
skottet mot budget är svårt att påverka. Område gym-
nasium försöker att minimera underskottet, men un-
derskottet är svårt att påverka eftersom största delen 
gäller elevernas val av skolor i andra kommuner. 

Likaså är det inte möjligt att påverka bidragen  till de 
under året öppnade enskilda förskolorna.  

 
OMSORGSSEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
Drift -5 874 tkr 

Investeringar 0 tkr 

 

Omsorgssektionens nettodriftskostnader beräknas vid 
årets slut redovisa ett negativt resultat på totalt 5 874 
tkr. 

Det prognostiserade underskottet för äldreomsorg 
beräknas bli 380 tkr. Orsaken till ett underskott i äldre-
omsorgen är främst minskade intäkter på grund av 
outhyrda lägenheter samt höga kostnader för hem-
tjänst. 

Det prognostiserade underskottet för funktionsned-
sättning är 3 294 tkr, vilket främst beror på ökade kost-
nader för korttidsverksamheten och en ökad vård-
tyngd på de särskilda boendeformerna enligt LSS. 
Lokal- och personalkostnaderna påverkas i hög grad 
av bristande lokaliteter inom korttidsverksamhet och 
daglig verksamhet, vilket negativt påverkar möjlighe-
ten till effektiviseringar. Daglig verksamhet påverkas 
såväl av lokaliteter som av ett ökat antal deltagare som 
kräver individuellt stöd. Översynen av LASS kommer 
att medföra ökade kostnader då behovet av särskilt 
boende enligt LSS ökar för att möta upp neddragning-
ar vad gäller personlig assistans. 

Det prognostiserade underskottet för IFO är 1 733 tkr. 
Orsaken till detta är delvis ofinansierad ökning av 
tjänst inom försörjningsstöd, en tjänst som tillsattes 
efter beslut av socialnämnd 2010. Försörjningsstödet 
förväntas att öka och ge ett underskott av ca 1,1 mkr. 
Från och med augusti statar ett samarbeta mellan AF, 
Ifo och Limac för att öka förutsättningarna för en snab-
bare återgång till egenförsörjning. En genomgång av 
klient kopplad till möjliga arbetsmarknadsinsatser 
förväntas i ett långsiktigt perspektiv medverka till att 

inlåsningseffekter i försörjningsstöd motverkas. Inom 
öppenvårdsinsatser förväntas ett fortsatt underskott 
motsvarande föregående års utfall. Orsaken till detta är 
att placeringen av 2 barn vid extern skolenhet med 
behandlingsinslag omvandlas till hemmaplanslösning 
vid nyinrättad Resursskola. Kostnader kvarstår men 
insatsen förväntas att möta de enskilda barnens behov 
på ett bättre sätt och ur ett helhetsperspektiv kan insat-
ser från olika sektioner samordnas.   

Gemensam verksamhet visar på ett prognostiserat 
underskott (467 tkr). Ett visst underskott redovisas 
under biståndsavdelningen där sjukfrånvaro medfört 
ökade kostnader. En viss förstärkning har skett avse-
ende ledarskap inom utförande av LSS och socialt stöd, 
pga ökad arbetsinnehåll som t.ex. utförandet av be-
handlingsinsatser, anhörigstöd IFO/LSS samt föräldra-
stödsprojekt. Till viss del finansieras förstärkningen av 
statliga medel. Rekrytering av vikarie i samband med 
föräldraledighet har medfört ökade kostnader under 
introduktion. Resterande underskott kan härledas till 
arbetstidsprojektet samt projekt Vita villan. En slutre-
dovisning av EU-finansierade arbetsmarknadsprojektet 
Vita Villan kommer att presenteras under hösten, såväl 
vad gäller kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi. FOU 
Välfärd och hälsa finns med som utvärderare.  

Målavvikelser 

I årets andra budgetuppföljning räknar vi inte med 
några målavvikelser.  

Övergripande mål 

Måluppfyllelsen redovisas i separat dokument. 

Åtgärder 

Med anledning av att driftbudgeten visar ett större 
prognostiserat underskott måste åtgärder vidtas för att 
kunna uppnå budgetbalans. Det är viktigt att åtgär-
derna sammanförs och samordnas för kommunens 
hela driftsverksamhet. Den pågående lokalöversynen 
kommer att få betydelse för omsorgssektionens kost-
nadsutveckling. 

Förslaget till lokalförsörjning innebär möjligheter till 
verksamhetsförändringar för såväl äldreomsorg som 
omsorg till personer med funktionsnedsättning. Vår 
bedömning är att den pågående översynen skapar 
förutsättningar för kvalitetshöjning och ett bättre re-
sursutnyttjande och är enligt sektionens bedömning 
nödvändigt för att möta framtidens brukargrupper. 

 

.  
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STRATEGISEKTIONEN 

Ekonomiskt utfall och större  
avvikelser 
 
Drift 

 
+180 tkr 

 
 

 

Enligt påpekanden och uppdrag från kommunstyrel-
sen i samband med budgetuppföljning 1 har åtgärder 
vidtagits inom sektionen och vad gäller marknadsfö-
ring. Sammantaget bedöms inom dessa områden ett 
överskott på 210 tkr. 

Kostnaden för ägarersättning till Västtrafik beräknas 
därjämte bli 350 tkr lägre än budgeterat. Detta under 
förutsättning att Västtrafiks budget håller. 
Större kostnader inom planverksamheten berör två 
delar, dels fornminnesundersökning på Källsvedjan 
och dels VA utredning för Hofsnäs. 

Målavvikelser 

Sektionen är helt nyformad och arbetet pågår med att 
sammanfoga sektionen till en helhet med uppgift att 
arbeta med kommunens långsiktiga utveckling. Sek-
tionen har ännu inte lokalmässigt kunnat samordnas. 

Fr o m 1 september förändras även sektionens verk-
samhet i och med att näringslivsfrågorna flyttas från 
strategisektionen till servicesektionen och de interna-
tionella frågorna flyttas till strategisektionen. 

Övergripande mål 

Det övergripande mål som berör sektionen är:  

De lokala företagarnas omdöme om företagsklimatet 
skall vara så bra att Tranemo kommun rankas bland de 
30 bästa kommunerna i landet i denna del av Svenskt 
Näringslivs ranking. År 2011 var rankingen plats 110. 
Detta är långt från målet även om det är en liten för-
bättring jämfört med 2010. 

Åtgärder 

Det övergripande målet har inte alls uppnåtts. Kom-
munen har därför dialog med företagen för att ta fram 
idéer på hur arbetssätt kan förändras och utvecklas för 
att uppnå ett bättre företagsklimat. 

 

TRANEMOBOSTÄDER AB 

Marknad 

Lägenhetsvakanserna är ca 8 % eller 71 st, vilket är 
högt. Hyresvakanserna har legat på en hög nivå hela 
året, men en viss förbättring väntas under hösten 2011. 
Vi arbetar hårt för att minska hyresvakanserna. Höga 
vakanser märks inte bara på hyresförlusterna som ökar 
utan även på ökade driftkostnader i de fall vi hyr ut 
som kallhyra. Lokalvakanserna uppgår till ca 20%, 
några mindre förfrågningar finns. 

1 hus i Ambjörnarp samt en parhuslägenhet i Dalstorp 
är sålt vilket medför en reavinst på  510 tkr, bolaget har 
837 lägenheter.  För ytterligare 2 fastigheter innehål-
lande 11 lägenheter i Sjötofta samt 1 parhuslägenhet i 
Dalstorp har köpekontrakt tecknats och tillträde kom-
mer att ske 30 september 2011 resp. 1 december 2011 
alternativt i början av januari 2012 för parhuslägenhe-
ten. För de fastighetsöverlåtelser som skett beräknas 
reavinsten för året till 877 tkr. Ytterligare fastigheter 
ligger ute till försäljning. 

Personal 

Tranemobostäder har fn 17 fastanställda och 3 visstids-
anställda. En ordinarie bovärd är delvis tjänstledig. 
Tjänsten som ekonom tillträddes 1 april 2011. Ordina-
rie VD återgår efter föräldraledighet på halvtid fr o m 1 
oktober 2011. Den nya tjänsten som fastighetsförvaltare 
tillträddes 15 augusti 2011. 

Förvaltningskostnader 

Underhåll 
Vårt stora projekt på Södra Vägen 24 i Limmared  
pågår, där 6  lägenheter renoveras, och inflyttning 
beräknas till 1 november 2011. 
Målning av fasader och fönster, uppdatering av utemil-
jöer samt byte av vitvaror är områden som vi ständigt 
arbetar med och behovet är stort. Fönsterbyte på Stor-
gatan 25 i Limmared samt Hagagatan i Länghem 4 
pågår. Projektering för renovering av 6 lägenheter på 
Liljerydsgatan i Grimsås har påbörjats. 
Med anledning av årets reavinster och att projektet 
Södra Vägen 24 aktiveras finns utrymme  för ökat 
underhåll på övriga fastigheter. OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) utförs löpande. 
Drift 
Uppvärmningskostnader följer i stort sett budget. På 
Ängsgatan 4,6 och 8 i Grimsås har arbete påbörjats 
med att installera värmepumpar, vilket medför att vi 
blir mindre oljeberoende och minskar värmekostna-
derna. 
Elkostnaderna följer budget. Kostnad för VA avgifter 
har ökat med anledning av höjd taxa fr o m juli 2011. 
Driften påverkas negativt av vakanser för lägenheter 
med kallhyra. 

Finansiering 

Tranemobostäders låneportfölj uppgår till 139,4 miljo-
ner och har rörlig ränta. Amortering sker med 730 tkr 
per år vilket motsvarar ca 0,52%.  Räntan har från 
årsskiftet höjts från 1,99 % till 2,78 % i augusti 2011.  
De förväntade räntehöjningar har delvis uteblivit var-
för utfall ligger något under budget. 

Sammanfattning 

Prognosen för årets resultat ligger i stort sett i nivå 
med budget.  
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TRANEMO UTVECKLINGS AB 

Ekonomiskt utfall och större avvikelser 

 

Tranemo Utvecklings AB har, till och med andra tertia-
let 2011, bedrivit verksamhet med uthyrning av lokaler 
på fastigheterna: 

Ömmestorp 1:27 (del av)  

Moghult 1:223 

Lagmanshaga 1:13 

Limmared 25:1 

Genhöve 2:2  

Gudarp 3:44 

Skogarp 1:39 och 1:21 

 

Vi har under 2011 köpt fastigheten Lagmanshaga 1:13 
från Tranemo kommun i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Våra hyresgäster har haft en positiv utveckling under 
2011. Det är för tidigt att veta hur de senaste veckornas 
(månadsskiftet augusti – september) finansiella oro i 
Europa och USA påverkar våra hyresgästers verksam-
heter. 

Resultatet beräknas bli enligt vår budget. 

Förändringar 

Under det tredje tertialet 2011 kommer vi att sälja 
följande fastigheter: 

Limmared 25:1 till bokfört värde, Lagmanshaga 1:13 
med vinst samt del av Ömmestorp 1:27 till bokfört 
värde (enligt gällande kontrakt). 

Målavvikelser 

Bolaget arbetar efter de i bolagsordningen och ägardi-
rektiven angivna målen för verksamheten. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
 

 Prognos 
2011 

Utfall 
2010 

Utfall 
2009 

TEKNISKA SEKTIONEN 
   

Fjärrvärme    

Antal fjärrvärmeabonnenter (st) 700 696 663 
Köpt värme (MWh) 49 200 52 900 40 860 
Såld värme (MWh) 41 300 44 400 34 320 

VA-verksamhet    
Antal VA-abonnenter 3 215             3 215      3 214 
Tillverkad vattenmängd, m3 880 000 851 000 814 000 
Debiterad vattenmängd, m3  520 000 518 000 539 000 

Renhållning    

Antal renhållningsabonnenter (st) 14-dagars 1 661 1 646 1 680 
Antal renhållningsabonnenter (st) 4-veckors 2 442 2 425 2 389 
Antal renhållningsabonnenter (st) 8-veckors 497 492 473 

Gator och vägar    

Gator och vägar (km) 73,7 73,7 73,7 
Kostnad per kilometer (kr) 87 000 95 000 87 000 
Vinterväghållning (km) 73,7 73,7 73,7 
Kostnad per kilometer (kr) 20 350 23 672 15 902 
Belysning, antal ljuspunkter 4 135 4 135 4 143 

LÄRANDESEKTIONEN 
   

Grundskolan    
Antal elever i grundskolan, 15 okt  1 301 1 301 1 382 
Total bruttokostnad/grundskoleelev (kr)  90 478 89 642 88196 
Undervisning bruttokostnad per elev (kr) 41 875 41 677 40 488 
Gymnasium    
Antal elever i gymnasieutbildning, ungdomsgymnasiet 578 622 610 
Antal elever i Tranemo gymnasieskola 349 415 410 
Total kostnad per ungdomselev i kr 106 021 98 325 94 562 
varav undervisningskostnad per elev i kr 55 874 52 022 47 538 
Barnomsorg    
Antal inskrivna barn i förskolan, 15 okt  434 412 407 
Bruttokostnad per barn i förskolan i kr 95 845 99 020 96 858 
Antal inskrivna barn i fritidshem, 15 okt 360 345 338 
Bruttokostnad per barn i fritidshem i kr 33 152 33 875 31 119 
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg (familje-
daghem)   

26 45 45 

Bruttokostnad per barn i kommunal pedagogisk omsorg 
(kr) 

64 205 59 226 57 620 

Antal barn i enskild förskola/fritidshem  84 50 45 
Bidrag per barn till enskild förskola/fritidshem (kr) 81 878 84 910 78 740 
    
    

OMSORGSSEKTIONEN 
2:a tertial 

2011 
Utfall 
2010 

Utfall 
2009 

Lokal färdtjänst    
antal färdtjänstberättigade 412 468 472 
Antal enkelresor 3 501 5 844 6 658 
Nettokostnad/enkelresor 290 254 229 
Riksfärdtjänst    
antal personer 39 26 22 
antal enkelresor 148 157 134 
Nettokostnad/enkelresa 1 902 1 830 1 714 
Övrigt    
Beläggningsgrad korttidsplatser inkl  
rehab platser 

69 % 79 % 72 % 
 



Tranemo kommun Budget- och verksamhetsuppföljning 2011-08-31 
Verksamhetsmått och nyckeltal 

   

23 

 Prognos Utfall Utfall 
 2011 2010 2009 
    
Institutionsvård barn/unga     
Antal  8*** 4*** 9** 
Antal vårddagar 1 011 715*** 1 393** 
Genomsnittlig dygnskostnad 3 396 3 403*** 2 737** 
Institutionsvård vuxna    
Antal 4 11 4 
Antal vårddagar 480 1 074 279 
Genomsnittlig dygnskostnad 1 619 1 514 1 686 
Familjehem barn/unga    
Antal barn/unga 11 12 15 
Antal vårddagar 4 015 4 176 4 839 
Genomsnittlig dygnskostnad 376 367 564 
Familjehem vuxna    
Antal  0 1 2 
Antal vårddagar - 66 292 
Genomsnittlig dygnskostnad - 1 795 1 614 
Försörjningsstöd    
Antal hushåll exkl flyktingar snitt/månad 86 87 61 
Genomsnittlig kostnad per hushåll 6 153 5 430  5 928 
Utbetalt, mkr ?  4 321 
Försörjningsstöd flyktingar    
Antal hushåll 33 28 40 
Antal nya ärenden 28 17 20 
Genomsnittlig kostnad per hushåll/månad, kr 7 276 8 285 - 
  

**) 2 vuxna ingår (förälder-barnplacering) 
***) 1 vuxen ingår (förälder-barnplacering)   
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INVESTERINGAR 
Redovisningen av investeringar innefattar både pågående projekt och ännu ej påbörjade. Totalt investeringsutrymme för 
2011 inklusive ombudgeteringar uppgår till 76 784 tkr netto. 

Bokslutsprognos investeringar 

(Belopp i tkr) 

 Utfall  Boksluts-  
 110831 Budget prognos Avvikelse 
     
Tekniska sektionen 22 203 66 942 50 589 16 353 
     
Servicesektionen 4 971 6 103 5 666 437 
     
Lärandesektionen 846 3 070 1 983 1 087 
     
Omsorgssektionen             272                  669                  669                     0 
     
TOTALT 28 292 76 784 58 907 17 877 
     
 
 
Kommentarer
Investeringsbudgeten 2011 omfattar totalt 76,8 mkr. 
Resultatet förväntas bli ett överskott på 17,9 mkr. Un-
der de två första tertialen har 28,3 mkr (37%) förbru-
kats. 

En relativt stor del av investeringsbudgeten (39 %) är 
fördelad på ett mindre antal projekt. Prognosen för de 
aktuella projekten redovisas nedan. Utfallet beräknas 
bli 21,1 mkr av budgeterade 29,8 mkr, vilket motsvarar 
71 % av anslagen. Nedan redovisas kommentarer till 
investeringsbudget/prognos sektionsvis. 
 

Tekniska sektionen 
Under 2011 kommer endast konstgräsplanen i Trane-
mo att utföras, utgiften för planen i Dalstorp kommer 
därför under 2012. 

På industriområdet vid RV 27 har vissa arbeten utförts 
under våren, arbetet fortsätter under kommande vin-
ter. 

Byggnation av Glasets Hus i Limmared beräknas starta 
under hösten. 
 

Lärandesektionen 
Prognosen för investeringar beräknas hamna på  1 983 
tkr, vilket är 1 087 tkr lägre än budget. Avvikelsen 
beror på att gymnasiet hyr elevdatorer istället för att 
köpa samt att allmän återhållsamhet råder för att inte 
dra på sig kapitalkostnader för kommande år. 
 

Omsorgssektionen 
Omsorgssektionens investeringsbudget omfattar 669 
tkr och avser inventarier till ÄO/HSL, LSS samt IFO. 
Även utgifter för larm och vårdarutrustning ska rym-
mas inom anslaget. Hela anslaget beräknas förbrukas 
under 2011.

Benämning Budget Prognos Avvikelse 

Överföringsledningar 7 718 3 000 4 718 
Konstgräsplaner 6 600 3 300 3 300 
Tranäng hus L förskola 5 454 5 454 0 
Glashuset Limmared 5 000 4 500 500 
Markförvärv Hofsnäs 5 000 4875 125 
 29 772 21 129 8 643 
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BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD I TRANEMO KOMMUN 

Befolkningsstatistik per 2011-06-30 

 
Befolkningsutveckling 2004-2011 

2004-12-31 
2005-12-31 
2006-12-31 
2007-12-31 
2008-12-31 
2009-12-31 
2010-12-31 

11 894 
11 804 
11 742 
11 750 
11 721 
11 622 
11 587 

2011-06-30 11 605 
Befolkningsförändring 2011 18 
 
 
Befolkningsutveckling per kvartal 2010 samt kvartal 1-2 2011 
        
 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt 1:a kv 2:a kv 
Levande födda 36 26 35 25 122 23 31 
Avlidna 26 28 39 24 118 41 25 
Födelsenetto 10 -2 -4 1 4 -18 6 
        
Inflyttade 119 134 146 135 535 129 138 
Utflyttade 130 138 166 140 574 131 106 
Flyttningsnetto -11 -4 -20 -5 -39 -2 32 
        
Summa -1 -6 -24 -4 -35 -20 38 
 

Åldersfördelning per 2004-12-31 - 2009-12-31 

  
2005-12-31 

 
2006-12-31 

 
2007-12-31 

 
2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 

0-6 år 834 811 795 813 798 820 
7-15 år 1 465 1 429 1 387  1 336 1 272 1 222 
16-19 år 645 693 706 709 717 720 
20-40 år 2 632 2 539 2 576 2 549 2 491 2 474 
41-64 år 3 859 3 913 3 925 3 919 3 902 3 842 
65-79 år 1 593 1 591 1 622 1 662 1 693 1 745 
80- w år 776 766 739 733 749 764 
       
Summa 11 804 11 472 11 750 11 721 11 622 11 587 
 

Arbetsmarknad per 31/8 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Öppet arbetslösa 1,4% 1,1% 0,8% 1,1% 3,8% 2,4% 2,3% 
Andel i program 1,3% 1,1% 0,4% 0,3% 1,2% 1,9% 1,3% 
Summa 2,7% 2,2% 1,2% 1,4% 5,0% 4,3% 3,6% 
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FINANSIELL RAPPORT 
Enligt den fastställda finanspolicyn för Tranemo kommun skall budget- och verksamhetsuppföljningarna inkludera en 
finansiell rapport. 

 

Upplåning, utlämnade lån, likvida medel mm per 2011-08-31 
 
Upplåning, tkr   Likvida medel, tkr  
Kortfristig upplåning 0  Bank 24 250 
Långfristig upplåning 210 000  Övrigt 298 
TOTAL UPPLÅNING 210 000  Outnyttjad checkkredit 24 000 
   Summa 48 548 
     
   Medelsförvaltning, tkr  
Utlämnade lån, tkr   Obligationer  
Kortfristig utlåning 0  Nominellt värde 0 
Långfristig utlåning 70 300  Marknadsvärde 0 
TOTAL UTLÅNING 70 300    

   Prognostiserad genomsnittlig 
NETTOLÅNESKULD 139 700  räntenivå 2011: 2,8% 
 

 

 

Vid årsskiftet 2010-12-31 uppgick kommunens låne-
skuld till 180 mkr. Låneskulden har utökats med ytter-
ligare 30 mkr under 2011. Per den 31 augusti hade 
kommunen lånat ut medel om sammantaget 
70,3 mkr till kommunens helägda bolag Tranemo Ut-
vecklings AB (TUAB). Utlåningen till TUAB har ökat 
med 1,5 mkr jämfört med årsskiftet. Kommunens 
”egna” nettolåneskuld har följaktligen ökat med 28,5 
mkr hittills under året. 

Tillsammans med den checkkredit som kommunen har 
tillgång till så har likviditeten under året varit på en 
tillräcklig nivå för att kommunens betalningsberedskap 
ska kunna anses vara säkerställd. 

  

Låneskuld/nettolåneskuld 
2007-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens låneskuld bedöms inte behöva utökas 
ytterligare under 2011 eftersom investeringarna  pro-
gnostiseras bli lägre än budgeterat. Utlåningen till 
TUAB förväntas vid årsskiftet uppgå till cirka  
70 mkr (samma nivå som idag). Den beräknade ”netto-
låneskulden” för kommunen per 2011-12-31 väntas 
följaktligen uppgå till cirka 140 mkr, samma nivå som 
idag.
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OMVÄRLDSINDIKATORER 

Konjunkturprognoser 

      BNP       KPI       Arbetslöshet 

   2011 2012  2011 2012  2011 2012 
Regeringen sep  4,1 1,3  3,0 1,2  7,5 7,8 
Riksbanken sep  4,5 1,7  3,0 2,1  7,5 7,2 
ESV sep  4,1 1,7  2,9 1,7  7,5 7,6 
KI aug  4,3 1,9  3,0 1,9  7,5 7,5 
Swedbank aug  4,3 1,8  3,1 2,3  7,5 7,2 
SKL aug  4,5 2,0  2,9 1,6  7,6 7,7 
Genomsnitt   4,3 1,7  3,0 1,8  7,5 7,5 

 
 

 
Skatteunderlagsprognoser 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015 

SKL 1, aug 2011 2,1 2,8 3,3 3,8 4,5 4,4 22,9 

ESV 3, jun 2011 2,4 2,7 4,1 4,4 4,1 4,2 24,1 

SKL 1, maj 2011 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2 4,1 23,9 

VP 2, apr 2011 2,6 1,7 4,8 4,9 4,5 4,6 25,4 
 
1. Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Regeringen (vårpropositionen) 
3.  Ekonomistyrningsverket 
 
 
Stibor 3 mån 
2010-09-01 – 2011-08-31 
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Statslåneränta, årsgenomsnitt 
2002-2011 
 

 
 
Konsumentprisindex, inflationstakt 
aug 2010 – jul 2011 
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